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USTAWA

z dnia 5 grudnia 2002 r.

o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodar-
ki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

Art. 1. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o do-
stosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjo-
nowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górni-
czych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 41 
i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) spó∏ce w´glowej— nale˝y przez to rozumieç

jednoosobowà spó∏k´ Skarbu Paƒstwa prowa-
dzàcà wydobycie w´gla kamiennego na pod-
stawie koncesji albo która prowadzi lub prowa-
dzi∏a likwidacj´ zak∏adu górniczego oraz spó∏-
k´, w której taka spó∏ka jest w∏aÊcicielem
wszystkich udzia∏ów, a tak˝e spó∏k´ w´glowà,
która dokona∏a czynnoÊci prawnej, o której mo-
wa w art. 44,”;

2) w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Umorzenie kwoty zobowiàzaƒ obj´tych post´-

powaniem odd∏u˝eniowym uwzgl´dnia si´
w rachunku zysków i strat, na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach o rachunkowoÊci, z tym ˝e
przychody powsta∏e z tych tytu∏ów nie stano-
wià przychodu w rozumieniu przepisów o po-
datku dochodowym od osób prawnych. Kwota
przychodów uzyskanych z umorzenia zobowià-
zaƒ wynikajàcych z niniejszej ustawy oraz usta-
wy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji
niektórych nale˝noÊci publicznoprawnych od
przedsi´biorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287) po-
mniejsza podstaw´ ustalania wysokoÊci wp∏at
z zysku naliczonej na podstawie ustawy z dnia
1 grudnia 1995 r. o wp∏atach z zysku przez jed-
noosobowe spó∏ki Skarbu Paƒstwa (Dz. U.
Nr 154, poz. 792).”;

3) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Post´powanie odd∏u˝eniowe prowadzi

si´ na podstawie umowy zawartej przez
d∏u˝nika z wierzycielem uwzgl´dniajàcej

zasady, o których mowa w ustawie.
Umowa okreÊla warunki realizacji re-
strukturyzacji finansowej.

2. Podstawà realizacji post´powania od-
d∏u˝eniowego jest spe∏nienie przez d∏u˝-
nika, w okresie od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy do dnia 31 grudnia 2002 r., nast´-
pujàcych warunków:
1) nieprzekroczenia przyrostu przeci´t-

nego miesi´cznego wynagrodzenia,
o którym mowa w art. 4 ust. 6 i 7 usta-
wy z dnia 16 grudnia 1994 r. o nego-
cjacyjnym systemie kszta∏towania
przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ
u przedsi´biorców oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1,
poz. 2, z póên. zm.1)),

2) niedokonywania darowizn, chyba ˝e
dotyczy to nieodp∏atnego przekazy-
wania obiektów majàtku nieproduk-
cyjnego przynoszàcego straty,

3) nieudzielania por´czeƒ i gwarancji,
4) realizowania przez d∏u˝nika restruktu-

ryzacji przedsi´biorstwa górniczego
zgodnie z programem naprawczym,

5) terminowego regulowania bie˝àcych
zobowiàzaƒ z tytu∏u ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych, sk∏adki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych, poczàw-
szy od dnia 1 stycznia 1999 r.

3. W przypadku niemo˝noÊci terminowego
regulowania zobowiàzaƒ, o których mo-
wa w ust. 2 pkt 5, zobowiàzania te mogà
byç regulowane przez d∏u˝nika na zasa-

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100,
poz. 1080.
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dach okreÊlonych w umowie zawartej
z Zak∏adem Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

4. Z chwilà zawarcia umowy, o której mo-
wa w ust. 1, wstrzymuje si´ wykonywa-
nie zawartych wczeÊniej i niewykona-
nych umów, porozumieƒ oraz decyzji do-
tyczàcych zobowiàzaƒ, o których mowa
w art. 5 ust. 1 i 4—6, a post´powania eg-
zekucyjne zawiesza si´ do dnia zakoƒcze-
nia post´powania odd∏u˝eniowego.

5. W okresie prowadzenia post´powania
odd∏u˝eniowego nie mo˝e byç og∏oszo-
na upad∏oÊç d∏u˝nika, a tak˝e nie stosuje
si´ przepisów art. 5 rozporzàdzenia Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paê-
dziernika 1934 r. — Prawo upad∏oÊciowe
(Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z póên.
zm.2)).

6. Przepis ust. 5 stosuje si´ równie˝ w okresie
od dnia wszcz´cia post´powania restruk-
turyzacyjnego prowadzonego na podsta-
wie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o re-
strukturyzacji niektórych nale˝noÊci pu-
blicznoprawnych od przedsi´biorców do
dnia jego zakoƒczenia albo umorzenia.

7. Je˝eli post´powanie restrukturyzacyjne,
o którym mowa w ust. 6, wszcz´to po
dniu z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upa-
d∏oÊci, a przed dniem og∏oszenia upad∏o-
Êci, post´powanie w przedmiocie og∏o-
szenia upad∏oÊci podlega zawieszeniu.

8. Przepisy ust. 5—7 stosuje si´ odpowied-
nio do nabywcy przedsi´biorstwa spó∏ki
w´glowej.

9. W przypadku niespe∏nienia przez d∏u˝ni-
ka któregokolwiek z warunków okreÊlo-
nych w ust. 2 lub wynikajàcych z umowy,
o której mowa w ust. 3, post´powanie od-
d∏u˝eniowe podlega umorzeniu, a obj´te
tym post´powaniem zobowiàzania wraz
z odsetkami stajà si´ wymagalne.

10. Decyzje w sprawie umorzenia post´po-
wania odd∏u˝eniowego podejmuje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w uzgodnieniu z ministrami w∏aÊciwymi
do spraw Êrodowiska, finansów publicz-
nych i Skarbu Paƒstwa.

11. Przebieg post´powania odd∏u˝eniowego
monitoruje podmiot okreÊlony przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
który w przypadku stwierdzenia niespe∏-
nienia przez d∏u˝nika warunków, o któ-
rych mowa w ust. 2, informuje o tym te-
go ministra.”;

4) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. Spó∏k´ prawa handlowego, której akcjo-

nariuszem albo wspólnikiem jest Skarb
Paƒstwa, je˝eli przedmiotem dzia∏alnoÊci
takiej spó∏ki jest wy∏àcznie: prowadzenie
likwidacji kopalƒ, zagospodarowanie ma-
jàtku likwidowanych kopalƒ, zb´dnego
majàtku spó∏ek w´glowych, tworzenie
nowych miejsc pracy, w szczególnoÊci dla
pracowników likwidowanych kopalƒ —
zwalnia si´ z obowiàzku zap∏aty bie˝àcych
wp∏at, op∏at i kar, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 3 i 4, z wyjàtkiem op∏at i kar sta-
nowiàcych dochody jednostek samorzà-
du terytorialnego.”;

5) w art. 16 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. èród∏ami finansowania likwidacji kopalƒ reali-

zowanego przez spó∏k´ prawa handlowego,
o której mowa w art. 11, sà: dotacje z bud˝etu
paƒstwa, przychody z likwidacji, dotacje z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej lub inne êród∏a finansowania.

2. W kopalniach ca∏kowicie likwidowanych, zgru-
powanych w spó∏ce, o której mowa w art. 11 —
w 2003 r., kwota podatku od towarów i us∏ug,
zawarta w cenach zakupu towarów i us∏ug
zwiàzanych z likwidacjà tych kopalƒ, podlega
zwrotowi z urz´du skarbowego. Do tych kopalƒ
nie stosuje si´ art. 20 ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o po-
datku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z póên.
zm.3)) w odniesieniu do towarów u˝ywanych,
zwolnionych od podatku na podstawie art. 7
ust. 1 pkt 5 tej ustawy.”;

6) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. Ârodki finansowe na realizacj´ restruktu-

ryzacji zatrudnienia zapewnia przedsi´-
biorstwo górnicze, wykorzystujàc w tym
celu Êrodki w∏asne, dotacje z bud˝etu paƒ-
stwa lub inne êród∏a finansowania.”;

7) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„ Art. 22. 1. W okresie korzystania z urlopu górni-

czego, przyznanego pracownikowi
przed dniem 1 stycznia 2003 r., pracow-
nik ten otrzymuje Êwiadczenie socjalne
w wysokoÊci 75% miesi´cznego ekwi-
walentu pieni´˝nego obliczanego jak
wynagrodzenie za urlop wypoczynko-
wy, z zastrze˝eniem ust. 2.

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporzàdzenia

zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r.
Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189,
Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140,
poz. 940, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114, poz. 1193 oraz
z 2001 r. Nr 3, poz. 18.

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132,
poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703,
z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123,
poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162,
poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076,
z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100,
z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12,
poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639,
Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122,
poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365,
Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 
i Nr 213, poz. 1800 i 1803.



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15412 — Poz. 2020

2. Do podstawy obliczania wynagrodze-
nia za urlop wypoczynkowy, o którym
mowa w ust. 1, wlicza si´ wynagrodze-
nie za prac´ w godzinach nadliczbo-
wych zgodnie z Kodeksem pracy.

3. Korzystajàcy z urlopu górniczego, nie-
zale˝nie od Êwiadczenia socjalnego,
otrzymuje:
1) deputat w´glowy,
2) nagrod´ z okazji „Dnia Górnika” i do-

datkowà nagrod´ rocznà, wynikajàcà
z rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie
szczególnych przywilejów dla pra-
cowników górnictwa — Karta górni-
ka (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13),

3) nagrod´ jubileuszowà
oraz ma prawo do korzystania z uzna-
niowych Êwiadczeƒ z zak∏adowego
funduszu Êwiadczeƒ socjalnych.
Âwiadczenia, o których mowa w pkt 1
i 2, przys∏ugujà pod warunkiem, ˝e
uprawnienie do takich Êwiadczeƒ przy-
s∏ugiwa∏o pracownikowi przed uzyska-
niem urlopu górniczego.

4. WysokoÊç odpisu podstawowego na
zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjal-
nych, o którym mowa w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏a-
dowym funduszu Êwiadczeƒ socjal-
nych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335,
z póên. zm.4)), wynosi na jednego pra-
cownika przebywajàcego na urlopie
górniczym 37,5% przeci´tnego wyna-
grodzenia miesi´cznego, o którym mo-
wa w art. 5 ust. 2 tej ustawy.

5. Âwiadczenie socjalne, o którym mowa
w ust. 1, jest waloryzowane kwartalnie
wed∏ug wskaênika, o którym mowa
w ust. 6, z tym ˝e kwota tego Êwiadcze-
nia nie mo˝e byç ni˝sza od kwoty wy-
p∏acanej w miesiàcu poprzedzajàcym
waloryzacj´.

6. Wskaênik wzrostu przeci´tnych wyna-
grodzeƒ na kolejny kwarta∏, poczàwszy
od dnia 1 stycznia 1999 r., ustala si´ ja-
ko stosunek, obcià˝ajàcego koszty,
przeci´tnego miesi´cznego wynagro-
dzenia pracowników wszystkich ko-
palƒ w´gla kamiennego zatrudnionych
pod ziemià, z ostatniego kwarta∏u
przed kwarta∏em, na który wskaênik
jest ustalony, do analogicznego mie-
si´cznego wynagrodzenia za kwarta∏
przedostatni. Do tego wynagrodzenia
nie wlicza si´ nagród rocznych, od-

praw pieni´˝nych przyznawanych
w zwiàzku z rozwiàzaniem stosunku
pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adu
pracy, nagród jubileuszowych i innych
wyp∏at o charakterze jednorazowym.

7. Waloryzacja Êwiadczenia socjalnego
dla pracownika, któremu przyznano
urlop górniczy w danym kwartale, roz-
poczyna si´ od nast´pnego kwarta∏u.

8. Wskaênik wzrostu przeci´tnych wyna-
grodzeƒ, o którym mowa w ust. 6, usta-
la minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki i og∏asza, w formie obwiesz-
czenia, w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”.

9. Osobie otrzymujàcej Êwiadczenie so-
cjalne, która podejmie zatrudnienie po-
za górnictwem, przys∏uguje miesi´cz-
nie 50% przyznanego Êwiadczenia so-
cjalnego wyp∏acanego nie d∏u˝ej ni˝ do
koƒca okresu, na który Êwiadczenie
przyznano, pod warunkiem ˝e ten fakt
zg∏osi przedsi´biorstwu górniczemu
zobowiàzanemu do wyp∏acania Êwiad-
czenia socjalnego w terminie miesiàca
od dnia podj´cia pracy.”;

8) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. 1. WysokoÊç zasi∏ku socjalnego, przyzna-

nego na okres dwóch lat przed dniem
1 stycznia 2003 r., wynosi 65% mie-
si´cznego ekwiwalentu pieni´˝nego
obliczanego jak wynagrodzenie za
urlop wypoczynkowy, z uwzgl´dnie-
niem wynagrodzenia za prac´ w godzi-
nach nadliczbowych — zgodnie z Ko-
deksem pracy.

2. Osobie otrzymujàcej zasi∏ek socjalny,
która podejmie zatrudnienie na czas
nieokreÊlony poza górnictwem lub roz-
pocznie dzia∏alnoÊç gospodarczà udo-
kumentowanà powstaniem obowiàzku
podatkowego, przys∏uguje miesi´cznie
50% przyznanego zasi∏ku socjalnego,
wyp∏acanego nie d∏u˝ej ni˝ do koƒca
okresu, na który zasi∏ek przyznano, pod
warunkiem ˝e zg∏osi ten fakt przedsi´-
biorstwu górniczemu zobowiàzanemu
do wyp∏acania tego zasi∏ku, w terminie
miesiàca od dnia podj´cia pracy lub
rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

3. Przepisy art. 22 ust. 5—8 stosuje si´ od-
powiednio.”;

9) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. W przypadku likwidacji przedsi´biorstwa

górniczego albo przedsi´biorstwa robót
górniczych obowiàzek wyp∏acania Êwiad-
czeƒ, o których mowa w art. 22 i art. 23,
oraz rent wyrównawczych przejmuje jed-
nostka organizacyjna wskazana przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
w drodze rozporzàdzenia, w terminie mie-

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139,
poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717 oraz
z 2002 r. Nr 135, poz. 1146.
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siàca od dnia zakoƒczenia likwidacji. Wy-
dajàc rozporzàdzenie minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki bierze pod uwag´
mo˝liwoÊç sprawnej realizacji obowiàzku
na∏o˝onego na t´ jednostk´.”;

10) art. 34 otrzymuje brzmienie:
„Art. 34. Monitoring zmian stanu zatrudnienia

w górnictwie w´gla kamiennego w tym
wykorzystania wszystkich form os∏ono-
wych i aktywizujàcych wprowadzonych
ustawà oraz rejestr pracowników, którzy
skorzystali z uprawnieƒ os∏onowych i ak-
tywizujàcych, prowadzi podmiot, o któ-
rym mowa w art. 8 ust. 11.”;

11) art. 35 otrzymuje brzmienie:
„Art. 35. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe zasady i tryb przyznawa-

nia oraz sposób wykorzystania dotacji
przeznaczonych na finansowanie
Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 22
i art. 23,

2) warunki, zasady i tryb przyznawania,
obliczania i wyp∏acania Êwiadczeƒ,
o których mowa w art. 22 i art. 23,

3) szczegó∏owe warunki powodujàce cof-
ni´cie lub czasowe wstrzymanie wy-
p∏aty przyznanej dotacji bud˝etowej,

bioràc pod uwag´ rodzaje Êwiadczeƒ, na
finansowanie których b´dzie przyznana
dotacja.”;

12) w art. 42 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊci-

wego do spraw gospodarki, w projekcie ustawy
bud˝etowej okreÊli dotacje na finansowanie:
1) do dnia 31 grudnia 2006 r. — zadaƒ dotyczà-

cych likwidacji kopalƒ, zabezpieczenia ko-
palƒ przed zagro˝eniem wodnym po zakoƒ-
czeniu likwidacji kopalƒ, a tak˝e usuwania
szkód górniczych wywo∏anych reaktywacjà
starych zrobów,

2) do dnia 31 grudnia 2006 r. — kosztów re-
strukturyzacji zatrudnienia, w tym:
a) wyp∏at rent wyrównawczych przys∏ugujà-

cych od kopalƒ ca∏kowicie likwidowanych,
b) deputatów w´glowych dla emerytów

i rencistów z kopalƒ ca∏kowicie likwidowa-
nych,

c) utrzymywania biur pomocy zawodowej
Górniczej Agencji Pracy Sp. z o.o.,

3) do dnia 31 grudnia 2004 r. — kosztów refun-
dacji sk∏adek Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych praco-
dawcom spoza górnictwa, którzy zatrudnià
by∏ych pracowników przedsi´biorstwa gór-
niczego,

4) a˝ do wygaÊni´cia — ekwiwalentów pieni´˝-
nych z tytu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla
przys∏ugujàcego emerytom i rencistom gór-
niczym z kopalƒ ca∏kowicie likwidowanych,

wyp∏acanych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych,

5) a˝ do wygaÊni´cia — kosztów obs∏ugi wy-
p∏at ekwiwalentów pieni´˝nych za deputaty
w´glowe dla emerytów i rencistów górnic-
twa, wyp∏acanych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych,

6) do dnia 31 grudnia 2006 r. — monitoringu
procesów restrukturyzacyjnych górnictwa
w´gla kamiennego.”;

13) art. 43 otrzymuje brzmienie:
„Art. 43. 1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. w odniesie-

niu do spó∏ek w´glowych, Paƒstwowej
Agencji Restrukturyzacji Górnictwa
W´gla Kamiennego S.A., zwanej dalej
„Agencjà”, Spó∏ki Restrukturyzacji Ko-
palƒ S.A., Centrali Zbytu W´gla „W´-
glozbyt” S.A. w Katowicach i „W´glo-
koks” S.A. w Katowicach, z wyjàtkiem
Kopalni W´gla Kamiennego „Bogdan-
ka” S.A., kompetencje ministra w∏aÊci-
wego do spraw Skarbu Paƒstwa okre-
Êlone w art. 2 pkt 5 oraz w art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasa-
dach wykonywania uprawnieƒ przys∏u-
gujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U.
Nr 106, poz. 493, z póên. zm.5)) wyko-
nuje minister w∏aÊciwy do spraw go-
spodarki.

2. Prywatyzacji spó∏ek w´glowych doko-
nuje minister w∏aÊciwy do spraw Skar-
bu Paƒstwa.”;

14) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. 1. W przypadku zbycia przez spó∏k´ w´-

glowà przedsi´biorstwa na rzecz Agen-
cji, Agencja wst´puje we wszystkie pra-
wa i obowiàzki spó∏ki w´glowej wyni-
kajàce z koncesji i innych decyzji wyda-
nych na podstawie prawa geologiczne-
go i górniczego, a tak˝e innych ustaw
w takim zakresie, w jakim decyzje te sà
niezb´dne do prowadzenia zak∏adu
górniczego.

2. Za przedsi´biorstwo w rozumieniu
art. 551 Kodeksu cywilnego uwa˝a si´
równie˝ kopalni´ wchodzàcà w sk∏ad
spó∏ki w´glowej, podlegajàcà zbyciu na
rzecz Agencji. W razie nabycia przedsi´-
biorstwa b´dàcego kopalnià, Agencja
wst´puje w prawa i obowiàzki, o któ-
rych mowa w ust. 1, dotyczàce tej ko-
palni.

3. Na wniosek Agencji, z∏o˝ony w termi-
nie miesiàca od dnia nabycia przedsi´-
biorstwa, w∏aÊciwy organ potwierdza,
w drodze decyzji, przejÊcie praw i obo-
wiàzków, o których mowa w ust. 1.

———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115,
poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z
2002 r. Nr 25, poz. 253.
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4. Agencja spe∏nia zobowiàzania ustawo-
we i umowne zwiàzane z nabyciem
przedsi´biorstwa w kolejnoÊci okreÊlo-
nej w art. 1025 Kodeksu post´powania
cywilnego.

5. Z dniem zbycia przedsi´biorstwa pod-
legajà umorzeniu, wed∏ug stanu na
dzieƒ jego przekazania nabywcy, zobo-
wiàzania g∏ówne z odsetkami z tytu∏u
op∏at i kar za korzystanie ze Êrodowiska,
o których mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957), z wyjàt-
kiem op∏at i kar stanowiàcych dochody
jednostek samorzàdu terytorialnego.

6. Przychody z tytu∏u zbycia przedsi´bior-
stwa nie stanowià przychodu w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 15 lu-
tego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654, z póên. zm.6)).

7. CzynnoÊci zwiàzane ze zbyciem przed-
si´biorstwa sà zwolnione od podatku
od czynnoÊci cywilnoprawnych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r.
o podatku od czynnoÊci cywilnopraw-
nych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 i Nr 103,
poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085
oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199,
poz. 1672).”;

15) po art. 44 dodaje si´ art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji

i Konsumentów rozpatrzy wniosek
o wszcz´cie post´powania antymonopo-
lowego w sprawie koncentracji w termi-
nie dwóch tygodni od dnia z∏o˝enia
wniosku, uwzgl´dniajàc cele restruktu-
ryzacji górnictwa w´gla kamiennego,
a tak˝e przes∏anki okreÊlone w art. 19
ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 110,
poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 129, poz. 1102 i Nr 166,
poz. 1360).”;

16) art. 45 otrzymuje brzmienie:
„Art. 45. 1. Z dniem nabycia przedsi´biorstwa,

o którym mowa w art. 44, Agencja sta-
je si´ stronà post´powania restruktury-
zacyjnego prowadzonego, na wniosek
spó∏ki w´glowej, od której naby∏a
przedsi´biorstwo, na podstawie przepi-

sów ustawy wymienionej w art. 8 ust. 6,
a tak˝e na podstawie przepisów o po-
mocy publicznej dla przedsi´biorców
o szczególnym znaczeniu dla rynku pra-
cy. Spó∏ce w´glowej s∏u˝à nadal prawa
strony w tych post´powaniach.

2. Agencja uczestniczy w post´powaniach
restrukturyzacyjnych, o których mowa
w ust. 1, w tym równie˝ w ugodzie re-
strukturyzacyjnej, jako d∏u˝nik solidar-
ny w zakresie wynikajàcym z art. 526
Kodeksu cywilnego i innych przepisów
regulujàcych odpowiedzialnoÊç na-
bywcy przedsi´biorstwa, chyba ˝e
z czynnoÊci prawnej, na podstawie któ-
rej naby∏a przedsi´biorstwo, wynika, ˝e
ponosi odpowiedzialnoÊç w wi´kszym
zakresie.

3. Spó∏ka w´glowa b´dàca d∏u˝nikiem
w post´powaniach restrukturyzacyj-
nych zawiadamia w∏aÊciwy organ pro-
wadzàcy post´powanie o zbyciu przed-
si´biorstwa niezw∏ocznie po dokonaniu
tej czynnoÊci prawnej. Po otrzymaniu
zawiadomienia, organ prowadzàcy po-
st´powanie restrukturyzacyjne wzywa
Agencj´ do udzia∏u w post´powaniu.
O wezwaniu Agencji do udzia∏u w post´-
powaniu Prezes Zarzàdu Agencji Roz-
woju Przemys∏u S.A. zawiadamia wie-
rzycieli wierzytelnoÊci cywilnopraw-
nych, o których mowa w przepisach
o pomocy publicznej dla przedsi´bior-
ców o szczególnym znaczeniu dla rynku
pracy.”;

17) po art. 45 dodaje si´ art. 45a w brzmieniu:
„Art. 45a. Przepisy art. 44, art. 44a i art. 45 stosuje

si´ odpowiednio w przypadku zbycia ko-
palni na rzecz spó∏ki, o której mowa
w art. 11.”;

18) art. 46 otrzymuje brzmienie:
„Art. 46.1. Do prywatyzacji Agencji stosuje si´

przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397).

2. Pracownikom spó∏ek w´glowych, które
zgodnie z art. 44 ust. 1 dokona∏y zbycia
przedsi´biorstwa na rzecz Agencji, przy-
s∏uguje prawo do nieodp∏atnego naby-
cia akcji Agencji, w rozumieniu przepi-
sów ustawy wymienionej w ust. 1,
z chwilà jej prywatyzacji.

3. Liczb´ akcji przeznaczonych dla upraw-
nionych pracowników, o których mowa
w ust. 2, okreÊla si´ wed∏ug stanu na
dzieƒ 31 grudnia 2003 r.”;

19) w art. 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osobie z kopalƒ ca∏kowicie likwidowanych

uprawnionej na podstawie Uk∏adu Zbiorowego
Pracy do bezp∏atnego w´gla, która uzyska∏a lub
uzyska emerytur´ lub rent´ przed dniem

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏o-

szone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958,
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324,
z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125,
poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199,
poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922.
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1 stycznia 2007 r., wyp∏acany jest przez Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych ze Êrodków bud˝eto-
wych, oprócz emerytury lub renty, ekwiwalent
pieni´˝ny z tytu∏u praw do bezp∏atnego w´gla,
z zastrze˝eniem ust. 2—4.”;

20) w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustawa obowiàzuje do dnia 31 grudnia 2002 r.,

z wyjàtkiem art. 2 pkt 1—5, art. 4, art. 5, art. 6,
art. 7, art. 8, art. 9, art. 11, art. 16 ust. 1, 2, 4 i 5,
art. 18, art. 22, art. 23, art. 31, art. 34, art. 35,
art. 42 ust. 8, art. 43, art. 44, art. 44a, art. 45,
art. 45a, art. 46, art. 54 i art. 55, które zachowu-
jà moc po dniu 31 grudnia 2002 r., oraz art. 2
pkt 9, art. 3 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 40 i art. 56a,
które zachowujà moc do dnia 31 grudnia
2003 r. w zakresie wyliczenia wp∏at gmin górni-
czych na 2003 r.”.

Art. 2. Osoba korzystajàca z urlopu górniczego i za-
si∏ku socjalnego traci przyznane jej uprawnienia, je˝eli
w czasie korzystania z nich podj´∏a prac´ pod ziemià
lub u pracodawcy uprawnionego przed dniem 31 grud-
nia 2002 r. do przyznawania uprawnieƒ na podstawie
ustawy, o której mowa w art. 1, z wyjàtkiem przypad-
ków przej´cia przez przedsi´biorstwo górnicze lub
przedsi´biorstwo robót górniczych osoby pozostajàcej
na urlopie górniczym, w celu dokoƒczenia tego urlopu.

Art. 3. Z dniem 1 stycznia 2003 r. podlegajà umorze-
niu, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2002 r., zobo-
wiàzania g∏ówne wraz z odsetkami z tytu∏u op∏at i kar

za korzystanie ze Êrodowiska, o których mowa w usta-
wie z dnia 27 kwietnia 2001 r.  — Prawo ochrony Êrodo-
wiska, podmiotów obj´tych post´powaniem odd∏u˝e-
niowym na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1,
z wyjàtkiem op∏at i kar stanowiàcych dochody jedno-
stek samorzàdu terytorialnego.

Art. 4. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu te-
rytorialnego mo˝e podjàç, w terminie 60 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, uchwa∏´ o restruktu-
ryzacji nale˝noÊci stanowiàcych dochody tej jednostki
przypadajàce od przedsi´biorstw górniczych oraz
przedsi´biorstw robót górniczych w rozumieniu usta-
wy, o której mowa w art. 1.

Art. 5. Przedsi´biorstwa górnicze oraz przedsi´-
biorstwa robót górniczych zatrudniajà w pierwszej ko-
lejnoÊci pracowników likwidowanych kopalƒ o wyma-
ganych przez te przedsi´biorstwa kwalifikacjach.

Art. 6. Przepisy art. 44 ust. 1—6, art. 45 i art. 45a usta-
wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà stosuje si´ do czynnoÊci prawnych majàcych
za przedmiot zbycie przedsi´biorstwa, dokonanych po
dniu 1 grudnia 2002 r.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2002 r.
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